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Crunchfish rekryterar betalningsexperten Magnus Lageson 
 

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget anställer betalningsexperten Magnus 

Lageson. Magnus Lageson har lång erfarenhet från betalbranschen och kommer närmast 

från GetSwish AB, bolaget bakom betaltjänsten Swish, där han under många år arbetat som 

Lead Product, Innovation & Partner Manager och haft en central roll i utvecklingen av 

tjänsten och dess framgångar. På Crunchfish kommer Magnus Lageson att ha rollen som 

Chief Product Officer i Crunchfish Digital Cash AB och i denna roll arbeta med bolagets 

tekniska utveckling och kommersiella utrullning.  

 

Magnus Lageson blir ny Chief Product Officer för bolagets 

verksamhet inom Digital Cash. Magnus har mer än 20 års 

erfarenhet från betalningsmarknaden och började med mobila 

betalningar på Ericsson redan i slutet av 90-talet. Han gick 

därefter vidare och jobbade på bland annat Bankgirocentralen 

med avvecklingssystem i realtid, sedan på Nordea med bland 

annat krav för att bygga en gemensam betalningsplattform för 

Nordea men också inom ett produktområde kring mobila 

betalningar. Magnus har därefter jobbat som konsult med 

många olika typer av projekt, allt från utbyte av kärnbanksystem 

till införande av GooglePay, SamsungPay och GarminPay och 

även haft strategiuppdrag kring PSD2.  

 

Under de senaste fem åren har Magnus varit Lead Product, 

Innovation & Partner Manager på Swish och i denna roll 

representerat Swish i tät dialog med många olika partners och 

olika internationella samarbeten i ekosystemet runt tjänsten. 

Under de senaste åren har Magnus har även varit djupt 

involverad i implementationen av den nya infrastrukturen för 

avveckling av konto-till-konto-transaktioner i realtid som ska 

införas i Sverige och tillhandahålls av Sveriges Riksbank.  

 

“Vi är extremt glada över att Magnus Lageson kommer till Crunchfish. Magnus är en av Sveriges skarpaste hjärnor 

inom betalningslösningar och han har haft en avgörande roll i utvecklingen av Swish till deras otroliga framgångar. 

Med sin omfattande erfarenhet och sitt stora kontaktnät kommer Magnus att bli ett mycket starkt tillskott till 

Crunchfish-teamet nu när vi rullar ut våra lösningar för Digital Cash”, säger Joachim Samuelsson, VD för 

Crunchfish. 

 

”Crunchfishs lösningar för Digital Cash kommer att vara en avgörande komponent i digitaliseringen av världens 

betalsystem och jag ser mycket fram emot att vara med på denna resa. Jag lever efter devisen att det är viktigare att 

komma framåt än att stå stilla och ser därför fram emot att få chansen att jobba enligt KBK-principen, som jag vet 

värdesätts högt på Crunchfish”, säger Magnus Lageson. 
 

Magnus Lageson intervjuades i Crunchfishs andra intervjusäsong ”Cash goes digital – a payment pandemic” 

på temat Real-Time Pirate.  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

mailto:ir@crunchfish.com
http://www.crunchfish.com/
https://www.crunchfish.com/magnus-lageson-real-time-pirate-swish-16-36/
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Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB 

+46 708 46 47 88 

joachim.samuelsson@crunchfish.com  

 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager 

+46 733 26 81 05 

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com  

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 

 

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash 
Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använder en 

betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och 

oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av 

betalningslösningar. Den är interoperabel, cross-service/scheme och cross-border/currencies. Den levererar 

egenskaperna hos kontanter, som t.ex. omedelbar clearing, betalningar offline och bevarande av betalarens 

integritet, utan att kräva några som helst förändringar i de centrala eller kommersiella bankinfrastrukturerna. Detta 

möjliggör CBDC att snabbt rullas ut i vilket land som helst.  

 
Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar 

och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-

glasögon till konsumentmarknaden.  

 
Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med 

representation i Indien. 
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